
 

Návod k obsluze 

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této čelovky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

BEZPEČNOST 
Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. 

Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

Přístroj je chráněn proti stříkající vodě, tzn. že je přístroj dostatečně chráněn proti dešti nebo lehkým stříkancům vody. Doporučujeme na to 

nespoléhat. Přesto byste měli přístroj po kontaktu s vodou osušit s měkkou textilií. Přístroj nesmí být vystaven přímému vodnímu proudu ani 

ponoření do tekutiny, např. při čištění kola. 

Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout části přístroje nebo se zranit. 

Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje nebo svícení přímo do očí jiným osobám popř. zvířatům. Na základě vysoké svítivosti může 

dojít k poruchám vidění popř. k poškození zraku. 

Čelovka používá kvalitní diodu LED s dlouhou životností. Napájení je řešeno pomocí akumulátorů Li-Ion 18650 6800mAh s ochranným 

obvodem v pouzdru na temeni hlavy. 

 

Nabíjení svítilny: 

Před prvním použitím svítilnu plně nabijte. Připojte kabel /USB-C (je součástí dodávky) do zásuvky USB-C na spodní straně svítilny. Druhý 
konec kabelu připojte ke zdroji napájení USB (například k notebooku, nabíječce telefonu, nabíječce do auta nebo powerbance). Během 
nabíjení budou blikat kontrolky stavu nabití baterie. Jakmile je svítilna nabitá, kontrolky LED přestanou blikat. 
 

Ovládání svítilny: 

Pro zapnutí svítilny stiskněte zadní spínací tlačítko. Při každém stisknutí tlačítka se svítilna přepne do dalšího režimu svícení: 

 Horní LED reflektor: 100% výkon 

 Horní LED reflektor: 50 % výkon 

 Režim blikání horní LED reflektor (stroboskop) 

 COB pás 100% výkon 

 COB pás 50% výkon 

 Režim blikání reflektoru (stroboskop) 

 Vypnutí svítilny 

Funkce ZOOM 

Pro použití funkce ZOOM, otáčejte horním reflektrem svítilny. Otáčením můžete plynule regulovat šířku světelného pole: od úzkého silného 

paprsku světla na velkou vzdálenost až po široký paprsek, který osvětluje velkou pracovní plochu. 

Nastavení sklonu reflektoru: 

Pro nastavení sklonu reflektoru svítilny ho nakloňte nahoru nebo dolů. Náklon můžete nastavit v rozmezí 90°, pro osvětlení přesného místa 

před sebou. 

Provoz funkce snímače pohybu: 

Senzor pohybu je umístěn na boční straně panelu baterie. Chcete-li aktivovat senzor pohybu, stiskněte druhé tlačítko se symbolem snímače. 

Senzor svítilnu zapíná a vypíná, pro změnu režimu použijte hlavní tlačítko.  Tato funkce umožňuje ovládání čelovky i  pokud nemáte volné 

ruce pro zmáčknutí vypínače. K aktivaci světla stačí udělat pohyb například trekovou holí. 

Poznámka k voděodolnosti: Čelovka je vodotěsná podle normy IPX4. 

výrobek odpovídá evropským normám   
 

 výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)  nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše 


